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HABEAS  CORPUS.  ROUBO  MAJORADO  E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  PRISÃO
PREVENTIVA.  FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE.
MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.
DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA  ORDEM  PÚBLICA.  CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS  FAVORÁVEIS  NÃO  CONFIGURAM
OBSTÁCULO PARA A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
DECRETO PRISIONAL MANTIDO.  DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
 
A decisão pela prisão preventiva não pode ser
considerada  desprovida  de  fundamentação,
quando  demonstra,  em  dados  concretos,  a
necessidade da segregação cautelar. Presentes
os seus requisitos, notadamente, a garantia da
ordem  pública,  não  há  que  se  falar  em
revogação do decreto prisional.

Condições  pessoais  favoráveis  não  têm,  em
princípio, o condão de, por si sós, revogarem a
prisão preventiva,  se  há nos autos  elementos
suficientes  a  demonstrar  a  necessidade  da
segregação cautelar.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de  habeas
corpus, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  denegar  a  ordem
mandamental, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se de ordem de  habeas corpus,  com pedido de
liminar, impetrada pelo advogado Marcos Antônio Camelo, em favor de
Almir  Bezerra  da  Silva  Júnior,  qualificado  inicialmente,  alegando,  para
tanto,  suposto constrangimento ilegal  proveniente  do Juízo da 6ª Vara
Criminal da Capital.

Narra os autos que o paciente foi preso em flagrante, no
dia 08 de outubro de 2014, por infração ao dispositivo legal transcrito no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, sob a alegação de ter roubado, mediante
grave ameaça exercida com simulação de que se encontrava armado, em
concurso com o menor Rai Oliveira Silva, o celular pertencente a Juliete da
Silva Marques,  nas proximidades do Espaço Cultural,  em frente a uma
Igreja Católica.

Aduz o impetrante que os fundamentos do art. 312 do
Código de Processo Penal não se encontram presentes no caso, restando
demonstrada  a  ilegalidade  na  manutenção  da  prisão  em  flagrante,
devendo o réu ser posto em liberdade.

Alega  que  o  paciente  é  pessoa  de  bem,  tem família
constituída, em endereço certo, sem antecedentes criminais e possuindo
bom comportamento, devendo, nesse caso, prevalecer a “presunção de
inocência do acusado”.

Por  fim,  requer  a  concessão  da  presente  Ordem  de
Habeas Corpus, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em
liberdade  o  desenrolar  do  seu  processo,  mediante  termo  de
comparecimento a todos os atos, e a expedição do Alvará de Soltura.

Solicitadas  as  informações  de  praxe,  estas  foram
devidamente  prestadas  (fls.  29/30),  oportunidade  em  que  A  d.
Magistrada, Dra. Higyna Josita S. de Almeida, esclareceu o seguinte:

“(...) A autoridade Policial comunicou a prisão em
flagrante  do  indiciado  e,  08/10/2014,  vindo  os
autos do flagrante junto com pedido de liberdade
provisória,  alegando-se  que  o  increpado  seria
primário,  possuía  residência  fixa  e  exercia  a
profissão de marceneiro.
O  Ministério  Público  se  posicionou  pelo
indeferimento  da  liberdade  provisória,
considerando que em razão do delito praticado, a
ordem pública reclama a conservação da custódia
preventiva,  observando-se  que,  em  tese,  foi
praticado  o  delito  de  roubo  qualificado  com
concurso de agente, sendo este menor.
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De  tal  forma,  considerando  que  o  indigitado  foi
denunciado  pela  prática,  em  tese,  de  crime  de
roubo  qualificado,  tipificado  nos  termos  do  art.
157, § 2º, II, do CP c/c art. 244-B, do ECA, bem
como  ter  agido  o  acusado  com  a  simulação  do
emprego  de  arma  de  fogo,  o  que  justificou  a
conversão  do  flagrante  e,  prisão  preventiva,  em
20/10/2014.”

Em seguida, foram os autos remetidos à consideração da
douta Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pela denegação da
ordem (fls. 32/35).

É o relatório.
VOTO

Insurge-se o presente  writ contra o decreto de prisão
preventiva,  pretendendo a concessão da ordem com escopo de repelir a
violação  ao  status  libertatis do  paciente,  alegando  ausência  de
fundamentação  para  a  mantença  da  custódia  cautelar  e,  ainda,  que  o
paciente  é pessoa de bem, com família constituída, em endereço certo,
sem antecedentes criminais e possui bom comportamento, não havendo
razões para a manutenção da reclusão do mesmo.

Antes de discorrer sobre o assunto, transcrevo parte da
decisão impugnada, fls. 19/21:

“(...) Noutro vértice, vê-se que o indigitado foi
autuado pela prática,  em tese,  do crime de
roubo, o qual está tipificado no art. 157, § 2º,
I  e II,  do CP e art.  244-B do ECA. A pena
privativa de liberdade máxima cominada para
esse delito é de 10 (dez) anos de reclusão.
Denota-se,  portanto,  o  atendimento  à
exigência do inciso I do art. 313 do Código de
Processo Penal.

Verifica-se  ainda,  a  desenvoltura  do  agente
por  ocasião  da  prática  criminosa,
demonstrando extrema ousadia e destemor da
lei,  justifica  a  manutenção  da  prisão
preventiva  como  imperativo  de  manutenção
da  ordem  pública,  uma  vez  que  participou
juntamento  com  outro  elemento,  menor  de
idade, simulando estarem armados, roubaram
o seu celular..”

Vejo que estão presentes os requisitos para manter
a prisão preventiva, ao contrário do que alega o impetrante, bem como
não vejo a alegada ilegalidade na decisão atacada, que se encontra devida
e suficientemente fundamentada. Logo, razão não há para a revogação da
mesma.

HC nº 2013161-64.2014.815.0000 -  CMBF- Relator 3



Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

Art.  312.  A  prisão  preventiva  poderá  ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem  econômica,  por  conveniência  da
instrução  criminal,  ou  para  assegurar  a
aplicação da lei penal,  quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de
autoria.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  12.403,  de
2011).

Da análise  dos  autos,  verifica-se  que  existem provas
suficientes  da  materialidade  delitiva,  bem  como,  indícios  da  autoria.
Ademais, nesta fase do procedimento não se exige prova plena, bastando
meros indícios que demonstrem a probabilidade de o acusado ter sido o
autor do fato delituoso.

Satisfeitos,  portanto,  os  requisitos  relativos  que
constituem o que se poderia chamar de fumus delicti, ou a aparência do
delito, que devem estar presentes em toda e qualquer prisão preventiva.

Por  conseguinte,  em  atenção  aos  demais  requisitos
autorizadores da segregação cautelar, tenho que configurada, in casu, a
necessidade de garantia da ordem pública.

Isto  porque  a  conduta  atribuída  ao  paciente  é  por
demais grave, já que está sendo acusado de roubo, majorado e em razão
do concurso de pessoas, haja vista que a acusação indica que o delito foi
praticado na frente de uma Igreja em companhia do menor Raí Oliveira
Silva,  fatos  que  evidenciam a  periculosidade  e  caracteriza  situação  de
acentuado risco à incolumidade pública.

Ademais, nos termos do art. 313, inciso I do CPP:

Art.  313.   Nos  termos  do  art.  312  deste
Código, será admitida a decretação da prisão
preventiva:  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).

I  -  nos  crimes dolosos punidos  com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro)  anos;  (Redação  dada  pela  Lei  nº
12.403, de 2011).

Assim,  a  segregação  cautelar,  medida  extrema  que
implica sacrifício à liberdade individual, concebida com cautela à luz do
princípio  constitucional  da presunção de inocência,  deve se fundar  em
razões que demonstrem a existência de motivos sólidos susceptíveis de
autorizar sua imposição.

Ressalte-se  ainda  que,  consoante  entendimento  dos
Tribunais Superiores, as condições subjetivas favoráveis do paciente,
tais  como,  primariedade  e  residência  fixa,  por  si  sós,  não  obstam  a
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custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos legais, como se
verifica no caso em tela.

Dessa  forma,  estando  a  decisão  segregatória
suficientemente fundamentada, com indicação efetiva da necessidade da
custódia, perde consistência a alegação de constrangimento ilegal.

Assim tem decidido os tribunais, senão, vejamos:
  
47093424  -  HABEAS  CORPUS.  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO.  FALTA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA  CUSTÓDIA  CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA.  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO
CRIMINAL  E  MANUTENÇÃO  DA  ORDEM  PÚBLICA.
ORDEM  DENEGADA.  01   Preenchido  um  dos
requisitos  autorizadores  para  o  Decreto  da
prisão  preventiva,  qual  seja,  a  garantia  da
ordem  pública,  acrescido  de  indícios  de
materialidade  e  autoria  da  prática  do  delito,
não há que se falar em ilegalidade da medida,
principalmente  quando  as  circunstâncias
fáticas  relacionadas  ao  crime  demonstram  a
gravidade  da  conduta  e  a  periculosidade  do
agente.  02   Ademais,  eventuais  condições
subjetivas  favoráveis,  como  primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e atividade
laboral  lícita,  não  são  garantidoras  da
liberdade quando a manutenção da prisão se
sustenta  sob outros fundamentos. 03   Ordem
denegada.  (TJCE;  HC  002674609.2013.8.06.0000;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Haroldo Correia
de Oliveira Máximo; DJCE 30/08/2013; Pág. 95)    

50280428  -  HABEAS  CORPUS.  RECEPTAÇÃO  E
PORTE  DE  ARMA.  PRISÃO  PREVENTIVA.
REQUISITOS  LEGAIS.  PREENCHIMENTO.
SEGREGAÇÃO  CAUTELAR  JUSTIFICADA  E
NECESSÁRIA.  ACAUTELAMENTO  DA  ORDEM
PÚBLICA  E  CONVENIÊNCIA  DA  INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  Restando  patenteado  que  a
decisão  que  indeferiu  a  revogação  da  prisão
preventiva  do  paciente,  encontra-se
devidamente  arrimada  nas  hipóteses
elencadas  no  artigo  312,  do  Estatuto
Processual penal,  tais substratos justificam a
adoção  de  tal  medida  excepcional,  com
fundamento  na  garantia  da  ordem  pública
(periculum  libertatis),  razão  pela  qual  é
necessário  e  adequado,  manter  o  paciente
segregado  do  convívio  social,  também  para
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assegurar  a  aplicação  da  Lei  penal  e  por
conveniência  da  instrução  criminal.  II.  Condições
pessoais  favoráveis  irrelevância.  Condições
pessoais favoráveis não têm, em princípio,  o
condão  de,  por  si  sós,  revogarem  a  prisão
preventiva,  se  há  nos  autos  elementos
suficientes  a  demonstrar  a  necessidade  da
segregação  cautelar.  Ordem  denegada.  (TJGO;
HC 0007767-78.2014.8.09.0000; Goiânia; Segunda
Câmara Criminal; Rel.  Des. João Waldeck Félix  de
Sousa; DJGO 28/02/2014; Pág. 308)

94589881 - HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E
DESOBEDIÊNCIA.  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO
PREVENTIVA.  INVIABILIDADE.  PRESENÇA  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  312  DO  CPP.
FUNDAMENTAÇÃO  ADEQUADA.  NEGATIVA  DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. CRIME COM PENA MÁXIMA APLICADA
SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. I.
A decisão que converte a prisão em flagrante em
preventiva  para  resguardo  da  ordem  pública,
baseando-se em atos e comportamentos concretos
do  imputado,  não  consubstancia  constrangimento
ilegal, especialmente quando se constata, em uma
análise  apriorística,  indícios  suficientes  do  seu
envolvimento  com  a  atividade  criminosa.  II.
Discussões  acerca  da  materialidade  e  da  autoria
delitivas, quando demandam dilação probatória, não
são permitidas  na estreita  via  do Habeas Corpus,
pois se referem à matéria de mérito a ser discutida
durante a instrução processual.  III.  Presentes os
requisitos  do  art.  312  do  CPP,  é  admitida  a
decretação  da  prisão  preventiva  nos  crimes
punidos  com  pena  privativa  de  liberdade
máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do
CPP). (TJMG;  HC  1.0000.14.084544-7/000;  Rel.
Des. Júlio César Lorens; Julg. 18/11/2014; DJEMG
26/11/2014)

99120065 - PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO  MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
PELO CONCURSO DE PESSOAS, ART. 157, §2º, I E
II,  DO  CP.  PRISÃO  PREVENTIVA.  PRESENÇA  DOS
REQUISITOS DO ART. 312 E 313, I DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PRÁTICA DE CRIME COM GRAVE
AMEAÇA  CONTRA  A  PESSOA.  UTILIZAÇÃO  DE
ARMA- DENEGAÇÃO DA ORDEM. I.  Na espécie, a
prisão cautelar resta justificada pelo preceito
legal da garantia da ordem pública, na medida
em que a soma de esforços entre os agentes
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torna  ainda  maior  a  chance  de  sucesso  em
suas  empreitadas  criminosas,  assim  como  a
utilização de arma denota o risco elevado que
é imposto à integridade física de suas vítimas.
II.  Constata-se,  assim,  que  se  fundamenta  a
segregação  do  paciente  na  natureza  do  crime
perpetrado,  crime  com  grave  ameaça  contra  a
pessoa art. 157, §2º, I, II do CP. III.  O fato de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis
não é suficiente, por si só, para lhe garantir a
liberdade,  em  especial  quando  sobejamente
demonstrados os requisitos para a decretação
da preventiva; IV. Denegação do writ. (TJSE; HC
201400324612; Ac. 18945/2014; Câmara Criminal;
Relª  Desª  Iolanda  Santos  Guimarães;  Julg.
13/11/2014; DJSE 26/11/2014) 
     

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos
consta,  denego a  ordem,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,
Wolfram da Cunha Ramos, Juiz de Direito convocado, com jurisdição
limitada, para substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho. 

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões “Des. M. Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa,
aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

João Pessoa, 18 de dezembro de 2014.

Des.  Carlos Martins Beltrão Filho.
- Relator -- Relator -
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